
รายงานการประชุม 
ประธานกลุ่มโรงเรียน และคณะกรรมการจัดงานมหกรรมอาเซียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ครั้งที่  1/2559 
วันที่   13   กรกฎาคม  2559   

ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
---------------------------------  

ผู้มาประชุม 

 ผู้มาประชุมจ านวน  19 คน ดังนี้  

1. นายเสนอ  ลักษณุกิจ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระแท่น 
2. นายนภภูมิ  พรมแดน ประธานกลุ่มโรงเรียนพงตึก 
3. นายไพโรจน์ กลิ่นหอม ประธานกลุ่มโรงเรียนหวายเหนียว 
4. นายปรีชา ศรีนวล ประธานกลุ่มโรงเรียนท่าเรือตะคร้ าเอน 
5. นายนิธิพัส พงศ์พรพสุ ครโูรงเรียนสนามแย้ 
6. นายนิพร เห็นประเสริฐ รองประธานกลุ่มโรงเรียนบ้านทวน 
7. นายสามารถ  วิเศษสิงห์ ประธานกลุ่มโรงเรียนห้วยสะพาน 
8. นายพร้อมพล บุตรวงศ์  ประธานกลุ่มโรงเรียนยุทธหัตถี 
9. นายวิโรจน ์ วิเศษสิงห์ ประธานกลุ่มโรงเรียนพังตรุ 
10. นายอติชาติ    ชินพณัณ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนรางหวาย 
11. นายสนาม  ทับทิมใส ประธานกลุ่มโรงเรียนห้วยกระเจา-วังไผ่ 
12. นายภาคภูมิ  ศรีทอง ประธานกลุ่มโรงเรียนดอนแสลบ 
13. นายธนิต   โพธิ์เจริญ ประธานกลุ่มโรงเรียนสระลงเรือ 
14. นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
15. นายประคอง บัวปรอท ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
16. นายอุดม สืบบุก  ผอ.ศูนย์เทคโนดลยีเพ่ือการศึกษา 
17. นางสาวจินตนา สุขสมแดน ศึกษานิเทศก์ 
18. นางสาวนิภา สุขพิทักษ์  ศึกษานิเทศก์ 

โดยมี นายปกรณ์ ม่วงเจริญ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 เป็นประธานการประชุม  

เริ่มประชุม  เวลา 13.20 น. 
  นายปกรณ์ ม่วงเจริญ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระ คือ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ    

- ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ติดราชการไปประชุม
ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา ณ จังหวัดอุบลราชธานี 



2 
 

- วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 
2 และผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดไปประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21  ณ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ีแล้ว 
 -  ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

-  การจัดงาน มหกรรมอาเซียน  โยใช้ชื่องาน ASEAN+3 @Kanchanaburi ระหว่างวันที่ 8 – 9 
สิงหาคม 2559 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

-  รูปแบบการจัดงานนิทรรศการ เขตพ้ืนที่จัดเตรียมเต็นท์ไว้ให้กลุ่มโรงเรียนละ 2 เต็นท์ เต็นท์ ขนาด 
5 เมตร X 8 เมตร ให้แต่ละกลุ่มจัดนิทรรศการเพียงประเทศเดียว โดยประธานกลุ่มหรือผู้แทนกลุ่มโรงเรียนที่
เข้าร่วมประชุม เป็นผู้จับสลากชื่อประเทศได้ดังนี้  

กลุ่มโรงเรียนพระแท่น   จัดนิทรรศการประเทศไทย 
กลุ่มโรงเรียนพงตึก   จัดนิทรรศการประเทศมาเลเซีย 
กลุ่มโรงเรียนหวายเหนียว  จัดนิทรรศการประเทศจีน 
กลุ่มโรงเรียนท่าเรือ-ตะคร้ าเอน จัดนิทรรศการประเทศพม่า 
กลุ่มโรงเรียนสนามแย้  จัดนิทรรศการประเทศกัมพูชา 
กลุ่มโรงเรียนบ้านทวน  จัดนิทรรศการประเทศฟิลิปปินส์ 
กลุ่มโรงเรียนห้วยสะพาน  จัดนิทรรศการประเทศบรูไน 
กลุ่มโรงเรียนยุทธหัตถี  จัดนิทรรศการประเทศลาว 
กลุ่มโรงเรียนพังตรุ  จัดนิทรรศการประเทศอินโดนีเซีย 
กลุ่มโรงเรียนรางหวาย  จัดนิทรรศการประเทศเกาหลีใต้ 
กลุ่มโรงเรียนห้วยกระเจา-วังไผ่ จัดนิทรรศการประเทศสิงคโปร์ 
กลุ่มโรงเรียนดอนแสลบ  จัดนิทรรศการประเทศญี่ปุ่น 
กลุ่มโรงเรียนสระลงเรือ  จัดนิทรรศการประเทศเวียดนาม 

     สามารถเข้าจัดนิทรรศการได้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกาคม 2559  
- ฐานการเรียนรู้ ในเต็นท์นิทรรศการให้จัดฐานเรียนให้แก่นักเรียนที่เข้ามาชมนิทรรศการ โดย

แบ่งเป็นจุดเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ซึ่งทางเขตพ้ืนที่จะจัดท าป้ายชื่อ
ประเทศ เป็นสัญลักษณ์ของฐานการเรียนรู้ พร้อมตรายางประเทศต่างๆ เพ่ือให้ฐานการเรียนรู้ประทับตราใน  
passport ให้แก่นักเรียนที่เข้าไปร่วมกิจกรรม และเขตพ้ืนที่จะจัดส่งแบบ passport พร้อมแบบประเมินให้ 
โรงเรียนพิมพ์ให้นักเรียนถือมา เมื่อเรียนรู้ครบ 13 ฐานแล้ว น ามาแลกเกียรติบัตร  

- การแสดงบนเวที อย่างน้อยกลุ่มโรงเรียนละ 1 ชุด  โดยให้ทุกกลุ่มแจ้งชื่อผู้แสดง ผู้ควบคุม จ านวน
ผู้แสดง ให้เขตพ้ืนที่ทราบภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ทางเขตจะจัดเตรียมของที่ระลึกให้แก่ผู้แสดง หาก
กลุ่มใดต้องการใช้อุปกรณ์ หรือซ้อมการแสดงให้แจ้งให้เขตพ้ืนที่ทราบ 
 -  งบประมาณ เขตจัดสรรงบประมาณให้ โดยใช้ฐานจากจ านวนโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน โรงเรียนละ
ประมาณ 2,500 บาท เป็นงบด าเนินงาน สามารถเบิกเป็นค่าจัดจ้างประกอบอาหาร (ส าหรับนักเรียน อาหาร
กลางวันมื้อละ 40 บาท อาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 20 บาท ส าหรับครู อาหารกลางวันมื้อละ 50 บาท 
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อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม มื้อละ 20 บาท) จัดจ้างเหมารถ จัดซื้อวัสดุ ใช้รวมทั้งการจัดนิทรรศการและการ
แสดง การพานักเรียนมาร่วมงาน ฯลฯ 
 

ที ่ กลุ่ม จ านวน 
1 พระแท่น  (12)         30,000.00  
2 พงตึก (8)         20,000.00  
3 หวายเหนียว (11)         27,500.00  
4 ท่าเรือตะคร้ าเอน (9)         22,500.00  
5 สนามแย้ (10)         25,000.00  
6 บ้านทวน (6)         15,000.00  
7 ห้วยสะพาน (7)         17,500.00  
8 ยุทธหัตถี (5)         12,500.00  
9 พังตรุ (5)         12,500.00  
10 รางหวาย (5)         12,500.00  
11 ห้วยกระเจา-วังไผ่ (11)         27,500.00  
12 ดอนแสลบ (6)         15,000.00  
13 สระลงเรือ (7)         17,500.00  

 
- การน านักเรียนมาร่วมชมนิทรรศการ ทางเขตพ้ืนที่ได้ก าหนดช่วงเวลาการน านักเรียนมาชม

นิทรรศการและเข้าฐานเรียนรู้ เป็น 3 ช่วง โดยประธานกลุ่มหรือผู้แทนกลุ่มโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุม เป็นผู้จับ
สลากได้ ดังนี้ 

  ช่วงที่ 1 วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ได้แก่ กลุ่มโรงเรียนพระแท่น 
กลุ่มโรงเรียนพงตึก กลุ่มโรงเรียนท่าเรือ – ตะคร้ าเอน กลุ่มโรงเรียนสนามแย้ กลุ่มโรงเรียนยุทธหัตถี และ กลุ่ม
โรงเรียนดอนแสลบ 

  ช่วงที่ 2 วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ได้แก่ กลุ่มโรงเรียนหวาย
เหนียว กลุ่มโรงเรียนห้วยสะพาน และ กลุ่มโรงเรียนรางหวาย  

  ช่วงที่ 3 วันที่ 9 สิงหาคม 25589 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ได้แก่ กลุ่มโรงเรียนบ้านทวน 
กลุ่มโรงเรียนพังตรุ กลุ่มโรงเรียนห้วยกระเจา-วังไผ่ และกลุ่มโรงเรียนสระลงเรือ 

- พิธีเปิด จัดในหอประชุมใหญ่ โดยจะเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิด 
วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ทางกลุ่มโรงเรียนพงตึกรับอาสาจัดชุดแสดงในพิธีเปิด จ านวน 1 ชุด  
และจะท าพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ประธานกลุ่ม 

- การแต่งกาย ในพิธีเปิด ขอความร่วมมือแต่งชุดประจ าชาติต่าง ของอาเซียน+3 
 
ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ       
 ไม่มี 
เลิกประชุม เวลา 14.30 น 
 
            จินตนา สุขสมแดน 
               (นางสาวจินตนา สุขสมแดน) 
                                                                                ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
                                                                                    ผู้จดรายงานการประชุม 
 
                                                                                       ประคอง บัวปรอท 
                                                                                   (นายประคอง บัวปรอท) 
                                                                         ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.กาญจนบุรี เขต 2  
                                                                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
 


